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I. Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD 06 tháng năm 2021: 

1. Về sản xuất –kinh doanh và cung ứng điện: 

a)  Điện thương phẩm: 

- Điện thương phẩm 6 tháng đạt 1.315,04 triệu kWh/ KH  2.720 triệu kWh 

(48,38% KH). 

b)  Công tác tiết kiệm điện: 

- Lũy kế 06 tháng sản lượng điện tiết kiệm đạt 28,2 triệu kWh, tương đương 

49,04% kế hoạch (57,5 triệu kWh) 

c)  Sự cố lưới điện và độ tin cậy cung cấp điện: 

- Lưới 110kV:  

▪ Tháng 06: 01 vụ (01 TQ – 00 KD – 00 TBA).  

▪ Lũy kế 06 tháng: 01 vụ (01 TQ – 00 KD – 00 TBA). 

- Lưới 22kV:  

▪ Tháng 06: 32 sự cố (16 TQ – 16 KD ).  

▪ Lũy kế 06 tháng: 184 vụ (89 TQ – 95 KD). 

- Độ tin cậy cung cấp điện lũy kế 6 tháng năm 2021: 

+ SAIDI là 94,54/291 phút (thực hiện/kế hoạch): Đạt 

+ SAIFI là 0,695/2,76 lần (thực hiện/kế hoạch): Đạt 

+ MAIFI là 0,723/2,1 lần (thực hiện/kế hoạch): Đạt 

2. Công tác sửa chữa lớn và đầu tư xây dựng: 

a)  Sửa chữa lớn: 

Năm 2021, Công ty triển khai thực hiện 28 công trình sửa chữa lớn với tổng 

chi phí là 101,4 tỷ đồng. Bao gồm: 08 công trình lưới điện 110kV, 21 công trình 

lưới điện phân phối, thiết bị, kiến trúc. 



Công ty đã lựa chọn được nhà thầu xây lắp 07/15 công trình SCL lưới điện 

phân phối; còn lại 08 công trình đang thực hiện đấu thầu lại. 

b)  Đầu tư xây dựng: 

Tổng giá trị kế hoạch 300,267 tỷ đồng, trong đó có 122,7 tỷ vốn ứng Tỉnh và 

khách hàng. Mục tiêu hoàn thành đóng điện 48 công trình lưới điện phân phối 

(bao gồm 23 công trình Tỉnh ứng vốn) với tổng khối lượng lưới điện xây dựng 

mới & cải tạo để đưa vào vận hành bao gồm: Đường dây trung thế: 184 km; 

Đường dây hạ thế:  578 km; Tổng công suất trạm biến áp phân phối tăng thêm: 

36,52 MVA. 

Giá trị giải ngân đạt 41,526 tỷ đồng, bằng 13,83% KH vốn được giao. Hiện 

Công ty đang đẩy nhanh tiến độ đấu thầu xây lắp (các công trình vốn KHCB), tư 

vấn thiết kế (các công trình quá tải, xóa câu phụ năm 2021). 

c)  Các dự án lớn đầu tư trên địa bàn: 

Dự án Tái cấu trúc lưới điện huyện đảo Phú Quốc: 

- Tổng mức đầu tư là 215 tỷ đồng, với khối lượng: 135 km đường dây trung 

thế, 53 km đường dây hạ thế và trạm biến áp với tổng công suất là 11 MVA. Dự 

kiến đóng điện trong QI/2022. 

Các dự án 110-220kV: tổng vốn đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng, bao gồm: 

- Đường dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc, dự kiến đưa vào vận hành 

QIV/2021. 

- Trạm ngắt Phú Quốc, dự kiến đưa vào vận hành QIV/2021. 

- Đường dây 110kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc, dự kiến đưa vào vận hành 

QIV/2021. 

- Trạm 110kV Nam Phú Quốc, dự kiến đưa vào vận hành QIV/2021. 

- Đường dây 110kV Phú Quốc - Bắc Phú Quốc, dự kiến đưa vào vận hành 

QIV/2021. 

- Trạm 110kV Bắc Phú Quốc, dự kiến đưa vào vận hành QIV/2021. 

II. CÁC MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP CHO CÁC THÁNG CÒN LẠI: 

Để đảm bảo cung cấp đủ điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - văn hóa - 

xã hội trên địa bàn đơn vị quản lý, làm nền tảng thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu 

kế hoạch được giao. Công ty triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

- Tiếp tục triển khai các giải pháp phòng chống dịch Covid theo chỉ đạo của 

địa phương và SPC. 

- Đẩy nhanh tiến độ đấu thầu các công trình ĐTXD-SCL năm 2021. 

- Triển khai lập kế hoạch chuẩn bị đầu tư cho ĐTXD-SCL năm 2022. 



- Xây dựng kế hoạch SXKD-ĐTXD-TC năm 2022. 

- Thực hiện cấp điện nhanh chóng cho khách hàng, làm việc với khách hàng 

lớn nắm lại nhu cầu phụ tải, ký biên bản thỏa thuận về các giải pháp cung cấp 

điện, điều hòa phụ tải và tiết kiệm điện để đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên 

tục. Hổ trợ khách hàng lập kế hoạch thực hiện tiết kiệm điện và ban hành quy 

định về sử dụng điện tiết kiệm tại doanh nghiệp. 

- Xây dựng phương thức kết lưới, phương thức vận hành tối ưu để chuyển tải 

lưới điện khi có công tác trên các tuyến đường dây có mạch vòng. 

- Thực hiện tốt tỷ lệ điện dùng để phân phối điện, độ tin cậy cung cấp điện do 

Tổng công ty giao. Xác định mục tiêu cụ thể, lưu ý tập trung vào các nội dung 

chưa thực hiện tốt tại đơn vị, có ảnh hưởng nhiều đến tổng thể, hướng đến mục 

tiêu độ tin cậy tăng cao theo chiều hướng ổn định, các biến động nếu có phải xác 

định được để kiểm soát chặt chẽ và có giải pháp khắc phục. 

- Hạn chế tối đa cắt điện khi sửa chữa, bảo dưỡng, thi công công trình lưới 

điện bằng cách tăng cường áp dụng các công nghệ không cắt điện, biện pháp thi 

công phù hợp.  

- Duy trì liên tục công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 

chúng để nâng cao ý thức tiết kiệm điện trong xã hội. Tổ chức thực hiện đúng 

mục tiêu và có hiệu quả các chương trình, hoạt động về tiết kiệm điện. 
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